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QUY CHẾ TẠM THỜI  
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB 

 CỦA HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38 /2007/QĐ-HHĐ ngày 15 tháng 12 năm 2007  

của Chủ tịch Hiệp Hội Điều Việt Nam) 
 

Chương I:  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Giới thiệu trang web 
1. Trang web của Hiệp Hội Điều Việt Nam bao gồm tất cả những yếu tố cấu thành trang web, 
bao gồm tên miền (domain), hosting, giao diện thiết kế do cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
sử dụng. 
2. Trang web là nguồn thông tin trên mạng toàn cầu (world wide web) đa dạng và phong phú,  
được Hiệp hội xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu thông tin của Hội viên Hiệp hội nói 
chung và mọi người có nhu cầu truy cập trang web để tìm kiếm hoặc chia sẻ thông tin về 
ngành điều... 
3. Tên miền www.vinacas.com.vn là một trong những tên miền thuộc quyền sở hữu của Hiệp 
Hội Điều Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hiệp hội”). Hiệp Hội có quyền sở hữu và sử dụng các 
tên miền khác trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế. 
Điều 2. Nguyên tắc làm việc 
1. Mọi hoạt động có liên quan đến truy cập, sử dụng thông tin của trang web phải trong 
khuôn khổ quy định của nước CHXHCN Việt Nam, quốc tế và Hiệp Hội về quản lý và sử 
dụng trang web. Trang web có thể được truy cập từ các quốc gia khác trên thế giới với sự 
cho phép của chính phủ nước sở tại (mỗi quốc gia đều có những quy định khác nhau về 
quản lý thông tin internet).  
2. Các thông tin trên trang web chỉ dành cho các mục đích tham khảo thuần túy và không 
được đảm bảo về độ tin cậy hoặc chính xác tuyệt đối vì chúng được trích dẫn và sàng lọc từ 
nhiều nguồn thông tin khác nhau.  
3. Việc phát sinh những lỗi về kỹ thuật của trang web do chủ quan của Hiệp hội hay khách 
quan từ bên ngoài là không thể tránh khỏi; tổ chức hoặc cá nhân khi truy cập trang web có 
trách nhiệm thông báo ngay về cán bộ quản lý trang web khi phát hiện lỗi, virus hoặc bị gián 
đoạn vì lý do bất kỳ. Ngoài ra, Hiệp Hội không có trách nhiệm pháp lý về các sự cố do liên 
kết đến trang web khác từ trang web của Hiệp hội.  
4. Thông tin và hình ảnh bất kỳ khi được đăng tải trong trang web thuộc quyền sở hữu của 
Hiệp Hội Điều Việt Nam, ngoại trừ những thông tin và hình ảnh có ghi rõ nguồn gốc của tổ 
chức cá nhân khác.  
5. Các phần mềm, file, chương trình đính kèm trang web thuộc về người giữ bản quyền (có 
thể là Hiệp Hội Điều Việt Nam hoặc tổ chức cá nhân khác).  
6. Hiệp Hội có quyền khai thác thông tin trên trang web vì mục đích thương mại hoặc sửa 
đổi, bổ sung, cập nhật, hoặc tạm ngừng cung cấp thông tin trên trang web vào bất cứ thời 
điểm nào mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với 
tổ chức cá nhân sử dụng trang web về những thay đổi đó.  
7. Hiệp Hội có toàn quyền sử dụng và chuyển giao bất kỳ thông tin nào được  nào mà người 
sử dụng cung cấp qua trang web và có toàn quyền kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ thông 
tin sử dụng của trang web này.  
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8. Hiệp Hội nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng sai quy định, ăn cắp bản quyền các nội trang 
web, hoặc các hành vi phá hoại trang web nghiêm trọng. 
Điều 3: Đối tượng chịu sự quản lý của Quy chế 
1. Đối tượng chịu sự quản lý của quy chế này Cán bộ của Hiệp hội điều Việt Nam phụ trách 
trang web, tổ chức cá nhân truy cập internet, tổ chức cá nhân thiết kế trang web, đơn vị cung 
cấp và quản lý tên miền Internet, đơn vị cung cấp và quản lý hosting, tổ chức cá nhân quảng 
cáo trên trang web.  
2. Trách nhiệm, quyền hạn cụ thể: 
2.1. Cán bộ của Hiệp hội điều Việt Nam phụ trách trang web 
- Cán bộ của Hiệp hội phụ trách trang web có trách nhiệm quản lý, giám sát mọi hoạt động 
của trang web theo đúng nội dung của quy chế này và quy định của pháp luật, kiểm tra, cập 
nhật thông tin trên trang web định kỳ. 
- Có trách nhiệm thông báo lỗ hổng bảo mật cho cơ quan thiết kế, chuyển giao trang web 
trong trường hợp bị hacker xâm nhập hoặc virut. 
- Được Hiệp hội đầu tư bồi dưỡng kiến thức thường xuyên về internet, tham dự các khóa tập 
huấn, hội thảo về internet và quản trị mạng, website để nâng cao trình độ quản lý trang web.   
- Báo cáo tại các cuộc họp của Ban chấp hành về tình hình hoạt động và kế hoạch quản lý 
sử dụng trang web. 
2.2. Tổ chức cá nhân truy cập internet, quảng cáo trên trang web. 
- Tổ chức cá nhân truy cập trang web phải tuân thủ mọi quy định của chính phủ nước 
CHXHCN Việt Nam về truy cập và sử dụng thông tin Internet, luật pháp quốc tế về sử dụng 
thôn tin internet, nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại trang web như ăn cắp thông tin định danh 
(ID và password) để truy cập bất hợp pháp, reo rắc virut...  
2.3. Tổ chức cá nhân thiết kế trang web, đơn vị cung cấp và quản lý tên miền Internet, đơn vị 
cung cấp và quản lý hosting 
- Tuân thủ luật pháp Việt Nam và quốc tế về từng lĩnh vực phụ trách. 
- Có trách nhiệm bảo mật thông tin trang web và thực hiện đúng các cam kết trong các hợp 
đồng cung cấp dịch vụ internet ký kết với Hiệp hội. 

 
Chương II:  

SỬ DỤNG  TRANG WEB 
 
Điều 4:  An toàn, bảo mật 
1. Tất cả thông tin, hình ảnh trên trang web thuộc quyền sở hữu của Hiệp Hội Điều Việt 
Nam, do đó khi chưa được Hiệp Hội chấp thuận thì các tổ chức cá nhân truy cập trang web 
không có quyền sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra 
những phiên bản dưới bất cứ hình thức nào.  
2. Trường hợp Hiệp Hội chấp thuận cho tổ chức/ cá nhân truy cập trang web để khai thác 
thông tin thì phải tuân theo quy định sau:  
2.1. Người sử dụng trang web có thể download (tải xuống) và in ra giấy những thông tin 
trong trang web cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện phải giữ nguyên bản nội dung 
thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng: “Nguồn/ bản quyền @ Hiệp Hội Điều 
Việt Nam” hoặc “Copyright © Hiệp Hội Điều Việt Nam (VINACAS). All rights reserved”. Không 
chấp nhận sử dụng vì mục đích thương mại. Người truy cập không được sửa đổi, bổ sung 
nội dung thông tin được sao chép và/ hoặc gửi qua bất kỳ mạng máy tính nào hoặc các 
phương tiện truyền thông đại chúng nào  
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3. Trong trường hợp truy cập một số trường của trang web đòi hỏi thông tin định danh (user 
idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật 
hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật 
khẩu của mình. Hiệp hội không chịu trách nhiệm về những lỗi về mật khẩu hoặc thông tin 
định danh của người sử dụng. 
Điều 5: Liên kết đến các trang web khác 
Những liên kết trong trang web sẽ cho phép bạn rời khỏi trang web của Hiệp Hội để chuyển 
đến một trang web khác. Những trang web liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của Hiệp 
Hội và Hiệp Hội không chịu trách nhiệm về những nội dung của những trang web này cũng 
như bất kỳ những liên kết nào khác có trong trang web đó. Hiệp Hội chỉ cung cấp những liên 
kết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng. 
 

Chương III:  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 7. Điều khoản thi hành  
1. Quy chế này được ban hành kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định ban hành. 
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ 
sung và hoàn chỉnh cho phù hợp. 
 

BCH Hiệp Hội Điều Việt Nam 


